Adatkezelési tájékoztató
1. A SZEMÉLYES ADATAID KEZELŐJE, AZ ADATKEZELŐ KÉPVISELŐJÉNEK KILÉTE ÉS ELÉRHETŐSÉGEI:
Brjeska Mónika
Székhelye: 1172 Budapest, Hősök tere 21.
Adószáma: 55794341-1-42
A további elérhetőségeket a honlapon (www.dietastanacsok.hu) találod.
2. A KEZELT SZEMÉLYES ADATAID:
Nevedet, e-mail címedet, telefonszámodat és címedet, és a tanácsadások során megadott további adataidat kezelem.
3. A SZEMÉLYES ADATAID TERVEZETT KEZELÉSÉNEK CÉLJA, VALAMINT AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA:
A személyes adataidat abból a célból kezelem, hogy az általad megrendelt termékeket eljuttathassam hozzád, illetve, hogy
személyreszabott, szakmailag minden kritériumnak megfelelő tanácsadást tarthassak számodra. A “Diétás tanácsok Mónitól” nem
küld marketing leveleket, kizárólag a rendelések és szolgáltatások ügyintézésére használom. Az adatkezelés jogalapja a
hozzájárulásod, amelyet azáltal adsz meg, hogy igénybe veszed szolgáltatásaimat, rendelés esetén a rendelés leadásával.
4. A SZEMÉLYES ADATAID CÍMZETTJEI, ILLETVE A CÍMZETTEK KATEGÓRIÁI:
A személyes adataid címzettje a weboldal tulajdonosa, azonban ajándékkártya esetén a csomag eljuttatásához harmadik fél, mint
adatfeldolgozó vesz részt a folyamatban. Csomagküldés estén a szállítást végző cég (pl. Foxpost) kapja meg a szükséges adatokat.
5. A SZEMÉLYES ADATAID TÁROLÁSÁNAK IDŐTARTAMA:
A rendeléseddel kapcsolatos személyes adatokat legkésőbb az adott év SZJA bevallását követően, június 30-án törlöm.
6. KÜLSŐ SZOLGÁLTATÓ:
A “Diétás tanácsok Mónitól” a szolgáltatás biztosításához kapcsolódóan Tartalomkezelőt vesz igénybe, akivel együttműködöm.
A Tartalomszolgáltató rendszereiben kezelt Személyes adatok tekintetében a Külső szolgáltató saját adatvédelmi tájékoztatójában
foglaltak az irányadók.
Szolgáltató: UNAS Online Kft. 9400 Sopron, Major köz 2. I/15
Telefon: +36-99/200-200
7. A SZEMÉLYES ADATAIDDAL KAPCSOLATOS EGYÉB JOGAID:
Jogod van kérelmezni a Rád vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését.
8. COOKIE-K:
A webshop a működéséhez szükséges, és marketing célú cookie-kat használ. A működési cookie-k az áruház alapvető funkcióihoz
használatosak, ezek nem alkalmasak személyes azonosításra. A weboldalra látogatáskor ki kell választanod mely cookie-kat
engedélyezed az oldal számara. Ezt a hozzájárulást az oldal alsó “Cookie” sávjában bármikor visszavonhatod.
9. A FELÜGYELETI HATÓSÁGHOZ CÍMZETT PANASZ BENYÚJTÁSÁNAK JOGA:
Jogod van a felügyeleti hatósághoz panaszt benyújtani.
A felügyeleti hatóság elérhetőségei az alábbiak:
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
http://naih.hu
postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
telefonszám: +36 1 391-1400

